
 

COMISSIÓ: 1. SOLITUD NO VOLGUDA I VOLUNTARIAT 

Descripció: 

Abordar la problemàtica sobre la solitud no desitjada i l'aïllament social 

de les persones grans que viuen al nostre municipi. 

 

Programa de voluntariat de les persones grans. 

  

SESSIÓ 2 

DATA 14/06/2022 

HORA 10 hores 

LLOC Casal Pere IV 

ASSISTENTS 

Membres comissió: 
Imma P., Antoni L., Agustina M. 

 

S’excusen: 
Dolors J., Lidia G., Dolors C., Mireia O., Teresa S., Joana M., Teresa G., 

Begoña A., Maria C., Carme V.,  Txell T, Maria C., Miquel A., treballadores 

Creu Roja, Enric C., Isabel C, Nati G, 

 

DINAMITZACIÓ 
Ajuntament:  
Andrea Altadill, Portacabot. 

 

ORDRE DEL DIA / 
TEMES A TREBALLAR 

1. Benvinguda. 

2. Valoració de la darrera sessió. 

3. Valoració de la situació de l’enquesta. 

4. Redacció de l’informe final. 

- Repàs contactes amb Coordinadora casals i entitats, FAV, Aula, 

etc. 

- Anàlisis i valoració del buidatge. 

- Definició de la durabilitat de l’enquesta i passos següents. 

5. Recordatori pròximes trobades: 

• 21 de juny: Comissió permanent. 

• 7 de juliol: sessió plenària del Consell. 

6. Torn obert de paraules. 

7. Comiat. 

DESENVOLUPAMENT 
DE LA SESSIÓ 

 
1. Benvinguda 

Es rep a les persones participants, avui l’assistència és molt reduïda. 

 

2. Valoració de la darrera sessió 

Es valora positivament l’última sessió tot i que l’assistència va ser 

insuficient per part de les entitats. 

 



S’explica que les entitats han rebut un missatge de l’ajuntament amb les 

indicacions adients per poder realitzar l’enquesta. 

 

3. Valoració de la situació de l’enquesta 
 

Revisem les últimes dades, actualment hi ha 148 enquestes realitzades, 

així doncs s’evidencia la necessitat de cercar i crear estratègies per 

ampliar-ne el nombre. 

 

L’Agustina explica que a l’Aula estan tenint problemes amb l’accés a la 

web per la realització de l’enquesta. L’Imma anirà a parlar amb elles per 

veure que és el que passa. 

 

El Toni afirma que ha anat a un acte on participava una tècnica de 

l’ajuntament, Ester Ruiz, i donava dades sobre la solitud a Sabadell. Des 

de la Comissió es demana que s’investigui si l’ajuntament ja té dades 

sobre la solitud que es podrien utilitzar. 

 

4. Redacció de l’informe final 
 

S’inicia la redacció de l’informe final fent un repàs de les estratègies del 

futur i de la situació en general. (veure document). 

 

- Repàs contactes amb Coordinadora casals, FAV, Aula, etc. 

Com a coordinadora de Casals no assisteix cap persona que pugui 

aportar informació. 

 

FAV: es farà arribar 100 enquestes pròximament per tal que les puguin 

realitzar durant l’estiu. 

Aula: l’Imma demà parlarà amb l’Aula per saber quins són els problemes 

tècnics que li han dit que tenien a l’Agustina. 

 

- Anàlisis i valoració del buidatge. 

 

Es valora fer l’enquesta fins a desembre de 2022. 

També es contempla l’opció de demanar més endavant la participació 

de persones enquestadores contractades per l’ajuntament si no 

s’aconsegueix arribar als objectius marcats. 

 

- Definició de la durabilitat de l’enquesta i passos següents 

 

Mensualment, s’analitzarà l’evolució de l’enquesta, el més límit serà 

desembre. 

 

5. Recordatori pròximes trobades: 
 

• 21 de juny: Comissió permanent 

• 7 de juliol: sessió plenària del Consell 

 
6. Tancament 

Comiat i agraïments. 

  



ACORDS  

- L’Imma parlarà amb l’Aula per veure quina és  la problemàtica 

amb la realització de les enquestes. 

- L’Antoni passarà a la FAV 100 enquestes amb l’ajuda del Miquel. 

- Es preguntarà quin tipus de dades disposa l’ajuntament sobre 

la solitud. 

- Es farà arribar l’informe final a l’ajuntament. 

 


